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‹‹ወሪያ ባለውሸት›› እና ‹‹ቁጩው ጋዜጠኛ›› 

ዮናስ    02/10/14 

 

ጅቡቲን ጨምሮ በምሥራቁ የሀገራችን ክፍል ‹‹ወሪያ›› ማለት አንተ እንደ ማለት ሲሆን ባለ 

ሱቅ እንዲሉ፣ ባለውሸት ደሞ ውሸት በየዓይነቱ የተሸከመ ሰው ወይም በአደባባይ የሚያሰጣ 

”ስጥ‘ ማለት ነው፡፡ 
 

ሻይ ቡና በማዘወትርባት ካፌ በረንዳ ላይ ተመሣሣይ ፊቶች ይበዛሉ፡፡ የእነዚህ ተመሣሣይ 

ፊቶች በዚህችው በረንዳ ላይ የማዘውተር ምክንያት የገባኝ ዘግይቶ ቢሆንም ሚስጥሩ 

የተገለፀለኝ ደግሞ ሳንወድ በግድ ከተዋወቅን በኋላ ነው፡፡ የተዋወቅንበት ምክንያት ሥራችን 

ተመሣሣይ ሆኖ አይደለም፤ የሚያስተሳስረን ሦስተኛ ወገንም ተገኝቶ አይደለም፡፡ ለሁሉም 

የካፌዋ ታዳሚዎች የዕለት ተዕለት ሥራ አማካይ ቦታ መሆኗና የተመቻቸች ሆና በመገኘቷ 

ነው፡፡ 
 

ከዚህችው የካፌዋ አዘውታሪዎች የሚበዙት በትራንስፖርት ሥራ ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው፡፡ 

ከፊሎቹ ባለንብረት ገሚሶቹ ደግሞ አሽከርካሪዎች፡፡ ታዲያ እንደኔ ሚስጥሩ ያልተገለፀለት 

ወይም ሊያውቃቸው ያልተፈቀደለት የትኛው አሽከርካሪ፣ የትኛው ባለንብረት መሆኑን 

ለመለየት ቢያንስ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስድበታል፡፡ ለምን? ቢሉ በዚያች ቦታ የአሠሪና የሥራ 

ግንኙነትን የተመለከቱ መመሪያዎች ከጨዋታ ውጪ ናቸው፡፡ አሰሪውም ሰሪውም 

የሚሰሩትንም ሆነ እንዲሰሩ የሚሹቱን ያውቁታል፡፡ እንደ ወንድም አሽርካሪ ናቸው፤ በጋራ 

ይሰራሉ፣ ይበላሉ፤ ይጠጣሉ፤ ይኖራሉ፡፡ እስከ ጅቡቲ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ በርካታ የህይወት 

ልምድን ከመቅሰማቸውም በላይ የጨዋታና የፍቅር ከሆነው መስመርም እንደዋዛ 

ያዳመጧቸውን ለካፌዋ በረንዳ አባሎች ያጋሩናል፡፡ ታዲያ እኒህ ጨዋታና ትርክቶች 

ለአንዳንዱ ከመሣቅ የዘለለ ፋይዳ ላይኖራቸው ቢችልም ለእንደኔ ዓይነቱ ፀሐፊ ግን ረቂቅ 

ብሔራዊ ትርጉምና ሚስጢርም አላቸው፡፡ 
 

ህይወትን ለሚፅፍ፣ የአገሩን ኢኮኖሚ ተግዳሮቶችና ትሩፋቶች መተንተን ለሚሻ፣ የመልካም 

አስተዳደር እንቅስቃሴዎችን ለሚፈትሽ ጋዜጠኛ አጋነንክ ካልተባልኩ የመስክ ተልዕኮውን 

ከፊል ሥራ እንዳጠናቀቀ ሊሰማው ይችላል፡፡ አለማጋነኔን ለማረጋገጥ ካስፈለገም የትም 

ሳልሄድ ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝን ጨዋታና የፅሁፌም ገዢ ሀሳብ መሥፈሪያ የሆነው ርዕሴ 

የተገኘው ከዚህችው በረንዳ እና አሽከርካሪዎቹ መሆኑን አስረዳለሁ፡፡ 
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የነገሩ መነሻ ከወታደራዊ ጥበብ እስከ ሣይንሳዊ እውቀት፣ ከአማርኛ ቋንቋ እስከ እንግሊዝኛ 

ቋንቋ፣ ከቤት አውቶሞቢል እስከ ትራከር፣ ከግሬደር እስከ ኤክሳካቫተር መንዳት ብቻ ሳይሆን  

 

ፈታቶ መግጠም በሚያስችል ጥበብ የተሞላ መሆኑን ከመናገር ወደ ኋላ ብሎ የማያወቅ አንድ 

የካፌዋ ታዳሚ አሽከርካሪ ነው፡፡ 
 

ታዲያ ይህ ግለሰብ (አሽከርካሪ) የቤተሰብ ጨዋታ ከተነሳ በሌላ ጉዳይ የተነኮሰውን አሽከርካሪ 

(ልብ በሉ በተመሣሣይ ሥራ እና ከእርሱ ጋር ተመሣሣይ ገቢ ያለውን አሽከርካሪ ነው) ‹‹አንተ 

ስድስት ብረት ድስት ተሻግረህ የምትተኛ፣ አንድ ባልዲ ውኃ ትተህ ቧንቧ ልጆችህ ላይ 

የምትቆልፍ፣ አንተ ልጆችህን ፊደል ማስቆጠር የማትችል ዱዳ›› በማለት ያሳጣና፤ የመኝታ 

ቤቱ ብዛት ለእንግዳም የሚተርፍ፤ የእርሱ መኝታ ደግሞ የመሣፍንት፣ የታሸገን ውኃ ለመጠጥ 

ብቻ ሳይሆን ለእቃ ማጠቢያም የሚጠቀም፤ ጣሊያንኛንም ካስፈለገ በምልክት እንደሚናገረው፤ 

የቧንቧ ውኃን ለአትክልትና በማሽን ለሚታጠብ ልብስ የሚጠቀም በአጠቃላይ በምቾት 

ተወልዶ በምቾች ያደገና የሚኖር መሆኑን ይተርካል፤ በጓዶቹ ቋንቋ ይጠርቃል፡፡ 
 

በተወለደበት ሀገር የመጀመሪያ የተማረ የተመራመረ ቤተሰብ ያለው እርሱ እንደሆነ ከማውራት 

የማይቆጠበው ይህ ሰው ያንን የሚወርድበትን ጓዱን የsexን እስፔሊንግ ሲጠይቀው ብሰማ 

ውሸታምነቱን አስቀድሜ ጠርጥሬያለሁና አልደነገጥኩም፤ አልተገረምኩምም፡፡ ደግሞ በሌላ ቀን 

ውኃ ላይ ቆልፈህ ጅቡቲ የምትሄድ ያለውን ያንኑ ጓዱን ‹‹ኪስህ መግባት ሞት የሚሆንብህ›› 

ቢለውና፤ ያለበት ምክንያትም ኪሱ ውስጥ ቆጥሮ ለማውጣትና አንተ ነህ ያስለመድከኝ ለማለት 

በመሆኑና በገቢያቸው እኩል መሆን ቀደም ብሎ በነበረኝ መረዳት ባይገርመኝም ጭርሱኑ 

ከተንጓጣጩ አሽከርካሪ የቁጠባ ባህሪ ተነስቼ ማንነቱን ተረዳሁ፡፡ በእርግጥ ጨዋታው ለሥራ 

ያሟሙቃል፤ ያነቃቃል፤ ያዝናናልም፡፡ በጨዋታው ውስጥ ደግሞ የእገሌ ባይባልም አንዳችን 

የምንገለጽበትና ቆም ብለን እንድናስብ የሚያደርግ እውነት አለ፡፡ ይህ ግን የጽሁፌ መነሻ 

ባለመሆኑ በሌላ ተያያዥ ጉዳይ ላይ እናወራዋለን፡፡ 
 

ያም ሆኖ ግን በሚነሱ አስደማሚ ጉዳዮች ላይ ሁሉ የእርሱ እጅ እንዳለበት፤ በሚነሱ አስቀያሚ 

ነገሮች ላይ ሁሉ ኖሮበትም ምንም እንደሌለ ግጥም አድርጎ ከማውራት የማይመለሰው 

ወዳጃችን ለካንስ ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ባለው መሥመር ውሸታዊ ዝናው ይታወቅ ኖሯል፡፡ 

መታወቁን የተገነዘብኩትና የወዳጃችንን ባህሪ የተረዳሁበት መንገድ ትክክል መሆኑን ያወቅሁት 

እንዲህ ነው፡፡ 
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ይህ ሰው ጭነት ይዞ ወደ ጅቡቲ ያመራል፡፡ በአንድ መንገድ ላይ ከሌላ አሽከርካሪ ከሆነ ጓዱ 

ጋር እያወሩ ወደ ጉዳያቸው ይሄዳሉ፤ የሆነ ሶማሊያዊ ይፈልገውና በሆነ ”ሄሎ ሄሎ‘ ዓይነት 

ድምጽ እየጮኸ ይጠራዋል፤ ማንን እየተጣራ ስለመሆኑ ያልገባቸው ሁሉ እኔን ነው? የሚል 

ጥያቂያዊ ምልክት ጣታቸውን በደረታቸው ላይ በመቀሰር እና አገጫቸውን በማወዛወዝ 

ይሰጣሉ፡፡ ይህንን የሶማሊያዊውን የሄሎ ሄሎ ጥሪ ሊሰማ ካልፈቀደው ከላይ የተመለከተው 

ጉዳይ ባለቤት ጋር የሚሄደው ግለሰብ ዞር ብሎ እኔን ነው? ሲል እርሱም ጣቱን በደረቱ ወድሮ 

ቢጠይቀው የ‹‹አይደለም››የጣት ምልክት እያሳየ ‹‹ወርያ ባለውሸትን›› ነው በማለት ‹‹ዎርያ 

ባለውሸት›› ሲል ስሙን ላላወቀውና ያን ሰማይ ከምድር ለሚደባልቀው ወሬው ስም መስጠት 

ሳይሳነው ‹‹ወርያ ባለውሸት›› የሚል ተለጣፊ ስም አውጥቶለት አረፈ፡፡  

 

እንደ አሽከርካሪዎቹ ጨዋታውን ባላሳምር የመንገዱ ህይወትና ስሜቱ ስለሚጎድለኝ ነው። 

በማዘውተሪያችን ካፌ ተሰብስበው ከላይ የተመለከተውን ትርከት ያዳመጡት አሽርካሪዎች ከእኔ 

በላይ ቢንፈረፈሩ ከጨዋታው ጋር ቦታውን፣ ሰዎቹን አብረው በዓይነ ህሊናቸው እያስታወሱ 

ነው፡፡ ለእኔ ግን በጎዶሎም ቢሆን ከሣቅና ጨዋታ የዘለለ ትርጉምና ትዝታ ጥሎብኝ ይኸው 

ዛሬ ለማነሳው ርዕሰ ጉዳዩ ጥሩ አብነት ሆኖኛል፡፡ 
 

ርዕሰ ጉዳዬ ከፍትህ ጋዜጣ እስከ ፋክት መጽሄት አንዴ በአምደኛ አንዴ በዋና አዘጋጅ ስም 

የምናውቀው ቁጩ ጋዜጠኛ ነው፡፡ ታዲያ ይህ ጋዜጠኛ እንደዛ ወሪያ ባለውሸት አሽከርካሪ 

ከጋዜጠኝነትም በላይ መሆን የሚያምሩትን ህልሞች እየኖረ መሆኑን የሚያሳዩልኝ ብዙ 

ትርክቶችን ፅፏል፡፡ በትዕቢት ከመወጠር አልፎ ለመፈንዳት የሚያቀርቡትን ጉዳዮችም ሲያነሳ 

ቢያንስ በሀገሩ ሰው የሌለ ይመስል ሳያፍር ነው። በተለይ ከሰሞኑ በተፈበረከው የዜሮ ድምሩ 

ሰብስብ አጀንዳ ላይ ‹‹የኢትዮጵያ መሬት ለሱዳን ተሰጠ››ን በተመለከተ የሚነፋው ወሬ 

እንኳንስ ለጎንደሬዎቹ ቀርቶ ለደቡቤዎቹ፣ ለመተማዎቹ ቀርቶ ለአፋሮቹ ጭምር ያልተሰወረና 

‹‹ወሪያ ባለውሸት›› ከሚያሰኝ በላይ ሆኖ የመገኘቱ ጉዳይ ነው፡፡ ለአዲስ አበቤው በአማርኛ 

ውሸታሙን በአራድኛ ‹‹ቁጩውን›› አሽከርካሪ፤ የጅቡቲው አራዳም በእነርሱ አራድኛ ‹‹ወርያ 

ባለውሸት›› እንዳለው ሁሉ ለአዲስ አበቤው ውሸታም ጸሀፊ፣ ለአዲስ አበቤው ቁጩ ጋዜጠኛ 

የጅጅጋዎቹም እንኳንስ ስለሶማሌ ክልልና ስለብሄረሰቦች ቀን ስላወራው ቁጩ ቀርቶ ስለጎንደር 

መሬት ስለዘበዘበው ስጥ ‹‹ወሪያ ባለውሸት›› እንደሚሉት መገመቴም ነው ጨዋታውን በአብነት 

እንዳነሳ ያስገደደኝ፡፡  
 

ቁጩው ‹‹ጋዜጠኛ›› የወሪያ ባለውሸታሙን ታሪክ የሚደግመው በፋክት ቁጥር 31 ጥር 2006 

‹‹የጉራማይሌ ፖለቲካ›› ሲል ርዕስ በሰጠው ትርክት ነው፡፡ ጥምቀትን መሠረት በማድረግ 

ጎንደር ላይ መዋልና ማደሩን በመጠረቅ ‹‹ስጡን›› እንዲህ ሲል ‹‹ቁጩ ጋዜጠኛ›› ይጀምራል፡፡ 
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‹‹ኢህአዴግ መራሹ መንግሥት አረንጓ ቢጫ ቀይ ሰንደቃችን (ባንዲራችን) ላይ ኮከብ ይሉት 

ድሪቶ በመለጠፉና መሰል ድርጊቶቹ በሀገር ጉዳይ ላይ ዛሬም ድረስ መናፍቅ ተደርጓል›› 

በማለት፡፡ የኮከቧ ትርጉም እንዲገለፅ ያልፈለገው ይህ ጠራቂ የኮከቧ ትርጉም የገባቸውና 

የውክልናቸው መገለጫ፣ የማንነታቸው መታያና የአንድነታቸው ሚስጥር መሆኗን ከመገንዘብና 

በየበዓሉ ላይ ከማራገብ አልፈው ቀን የሰየሙለት የመሆኑን እውነት በምናውቀው 

ኢትዮጵያውያን ፊት ”አጋጣሚ በተፈጠረ ቁጥር ብዙኃኑ ከፍ የሚያደርገው ያችኑ ንፁኋን 

የድሮዋን ሰንደቅ ሆኖ ዘልቋል›› ሲል በአንድ በኩል ደግሞ የወሪያ ባለውሸታሙን ታሪክ 

ያስታወሰኛል፤ በሌላ በኩል ያለፈው ሥርዓት ናፋቂ መሆኑን አረጋግጦልኛል፡፡ ይህ ቁጩ 

ያልበቃው ‹‹ወሪያ ባለውሸት›› የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች አጠቃላይ ማንነት እኩልነት 

ተስፋና የጋራ እሴቶች የሚገለፁበትን ማህተም ‹‹ኢህአዴግ በማን አህሎኝነት የለጠፈበት ነው›› 

በሚል ያለፈው ሥርዓት መውደቅ የፈጠረበትን ቁጭት በውሸት ለውሶ ከማቅረብም በላይ 

ጉዳዩን በተመለከተ ወይም ጎንደር ላይ ሆነ ሲል ያወራውን ባንዲራ ነክ ውሸት የተመለከተ 

ጥረቃውን ለማጉላት ‹‹በረከት ስምኦን የተጠናወተው የእብሪት ፖለቲካ ዓይነ ልቦናውን 

ካልጋረደበት በቀር ይህ ጉዳይ የሚያስተላልፍለት አንዳች ሀገራዊ ሚስጥር ያለው መሆኑ 

አይጠፋውም›› ሲል ይዘባበታል፡፡ የሆነ ሆኖ ግን ተደርጎ ቢሆንም እንኳን ሚስጥሩ ያለፉ 

ሥርዓቶች ናፋቂዎች ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመናድ የሚያደርጉትን ሙከራና 

ቁጩው ጋዜጠኛም የዚሀ አካል መሆኑ፤ እብሪተኞቹም እርሱን መሰሎቹ መሆናቸው ነው፡፡ 

እብሪተኝነቱን ‹‹ዛሬም ማስወሰዱ ቀጥሏል›› በሚለው ጥረቃው ሲያረጋግጥ ‹‹ወደ ውስጥ 60 ወደ 

ጎን ደግሞ 1000 ኪሎ ሜትር ለሱዳን እንደተሰጠ ይታመናል›› ይላል፡፡ 
 

ይዋሻልን በ‹‹ይታመናል›› ውጪያዊ አገላለጽ ለማሳመን የሚጥረው ይህ ባለውሸት ከመተማ 

ጀምሮ ሸኸዲ፣ ወህኒ፣ ነጋዴ፣ ባህር ጭልጋ፣ ተሂ፣ ምንጅግጁግ፣ ወዲ በርዚን፣ ኩሊት፣ ሸንፋ 

ማህበረ ሥላሴ ደንገል የተባሉት ቦታዎች በተጠቀሰው ‹‹ጥረቃ›› ውስጥ ስለሚገኙ ‹‹ተወስደዋል 

ወይም ለሱዳን ተሰጥተዋል›› ይለናል፡፡ 
 

ይህ ይታወሳሉ እንዲታመንም ‹‹ኢህአዴግ ወደ ሥልጣን ከመጣ በኋላ በድብቅ ለሱዳን 

የሰጣቸው ዛሬ ተወሰዱ ከሚባሉት ውስጥ የማይካተቱ መሬቶች መኖራቸው ነው፡፡›› ሲል 

እነዘለቀ እርሻንና ሥናርን ለማጣፈጫነት ያነሳል፡፡ 
 

ይህን ስጥ የበለጠ እንለጥጠው የሚለው ባለውሸት ‹‹የሰሜን አፍሪካ አብዮት ሥጋት የሆነበት 

ኢህአዴግ በድንገቴ ለጀመረው የህዳሴ ግድብ የሱዳን ድጋፍ ሲል መሬቶቹን መስጠቱ 

አይቀርም›› በማለት ‹‹ሰጥቷል›› ሲል ከላይ የሚጠርቀውን ቁጩ መዘንጋቱ የቁጩነቱን ጥግ 
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ያሳየናል፡፡ ከዚያ ወዳለፈው ሥርዓት ናፋቂናቱና ባንዲራውን በተመለከተ ላነሳው ውሸቱ 

ማደማመቂያ ሲል ‹‹አባትየው ቢሞት የለም ወይ ልጅየው››? ህዝባዊ ተቃውሞ መቀስቀሱ 

አይቀሬ ነው፡፡›› የሚል እብሪቱን ይተኩሳል፡፡  

 

ስለሠላማዊ ትግል እንጽፋለን የሚለው ቁጩ ጋዜጠኛ ስለሠላማዊ ትግል ከውጭ በተመለሱት 

ሌንጮ ለታ የተቆጨ መሆኑን የሚያሳብቅበትን ነጥብም ‹‹ኦቦ ሌንጮ ለታ በባሌ ሲጠብቁን 

በቦሌ ገባን›› እንዲል›› የምትል ምንም እንኳን ቀድሞ ነገር ጉዳዩ ስጥ ቢሆንም በስጥ ላይ ስጥ 

የሆነ የወሪያ ባለውሸታሙን ቅጥያ ጨምሯል፡፡ 
 

‹‹ከጎንደር ተቆርሶ ለትግራይ መሬት ተለግሷል›› የሚለው ጎንደሬው ቁጩ ጋዜጠኛ ‹‹ተሰጠም 

አልተሰጠ ምንም ለውጥ አይኖረውም›› በማለት፡፡ ‹‹በኢህአዴግ ግብዓተ መሬት ላይ 

በሚያብበው መልክዓ ምድራዊ ፌዴራሊዝም ምላሽ ያገኛል›› የሚል ቅዠቱን ይተፋል፡፡ እኔን 

የገረመኝ በህልምም ይዋሻል ወይ? የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ ያ ምሣሌ ያደረግኩት ”ወሪያ 

ባለውሸት‘ በአንድ አጋጣሚ ከሚስቱ ተጣልቶ ሽማግሌ ቢሰበስብ ሚስትየው ምን አለች 

መሰላችሁ? ‹‹ከሁሉ ከሁሉ የሰለቸኝና ለፍቺም የሚያበቃኝ ከእንቅልፌ ቀስቅሶ የሚዋሸኝ 

የሌሊቱ ጉድ ነው›› ብትል ‹‹መስሏት እንጂ አልቀሰቀስኳትም የዋሸኋት በህልሟ ነው›› ብሎ 

ሽማግሌዎቹን አንፈራፈራቸው አሉ፡፡ 
 

ጥሩው ነገር እውነት እውነት ነችና መቼም ከልብ አትወጣም፤ አትሰረዝምም፡፡ የገዛ እውነትን 

መርሳት ያስወድሳል እንጂ የማያሳፍር መሆኑና ውሸት ግን ቢቆይ እንጂ ውሸቱም ውሸታሙም 

እንዲረሱት ግድ ይሆናልና ቁጩው ጋዜጠኛ በፅሁፉ መግቢያ አካባቢ ለሱዳን ተሰጥቷል 

ያለውን የዘለቀ እርሻ በጥረቃው መደምደሚያ ‹‹የብአዴን ንብረት እንደሆነ ማውጋቱ›› ነው፡፡ 
 

ይህን ይዘን በወሪያ ባለውሸት ያነፀርነውን ‹‹ቁጩ ጋዜጠኛ›› በሱዳን ኢትዮ ድንበር እውነታ 

በመመዘን ‹‹ወሪያ ባለውሸት›› የሚባለው አሽከርካሪ እገሌ ጠራቄ እንደተባለው ሁሉ ቁጩው 

ጋዜጠኛ ‹‹ተመስገን ጠራቂ››  ይባል ዘንድ የዳቦ ስም በመስጠት እናጠናቅቃለን፡፡ 
 

እውነቱ እንዲህ ነው ፡፡ በህዝብ ስም ምሎ ስለህዝባዊ መንግሥት በሠላማዊ መንገድ  

እታገላለሁ የሚለው አንድነት ውጫያዊው ሠላም ቀርቶበት የራሱን ቤት ሠላም ማስከበር 

ይሳነዋል፡፡ በቤቱ የጠፋው ሠላም ገሚሱን በመርህ ይከበር ሲያፈናቅለው ገሚሱን ደግሞ ሌላ 

ፓርቲ ለማቋቋም ያበቃዋል፡፡ ሌላ ፓርቲ ለማቋቋም የበቁት ደግሞ ‹‹ወጣት ነን›› ‹‹ህዝባዊ 

መሠረታችንም ወጣቱ ነው›› የሚል ከመሠረቱ የተሳሳተና አረጋውያን እና ጎልማሶችን እንደ 

ሀገር አልባ የፈረጀው ቡድን ነው፡፡ ይህ ቡድን ለፓርቲው ‹‹ሰማያዊ›› የሚል ስያሜን የሰጠና 
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በአንድነቱ ጊዜ በብቃት ማነስና በፖለቲካ ሥነ ምግባር ተገምግመው በተሰናበቱት ኢንጂነር 

ጌትነት የሚመራ ነው፡፡ ኢንጂነሩ ደግሞ ይመስለኛል በሠላማዊ ትግል ሽፋን አቋራጭ 

መንገዶችን ካልተጠቀሙ በስተቀር እንኳንስ ተገንጥለው አንድ ሆነውም የኢትዮጵያን ህዝብ 

ሊያማልልና ከድህነት ሊያወጣ የሚያስችል ፕሮግራም እንዳልያዙና ፕሮግራም ከተባለም ያለው 

ያውና አዋጩም የኢህአዴግ መስመር መሆኑን አስቀድመው ልምድ ወስደዋል፡፡ ስለሆነም 

ለአቋራጭ ሥልጣን ያበቃሉ ተብለው የሚታመኑና ወቅታዊ አጀንዳ የሆኑ ጉዳዮችን በማጣመም 

በሠላማዊ ትግል ሽፋን ማራገባቸውን ተያያዙት፡፡ ከእነዚህ አጀንዳዎች መካከልም የኃይማኖት 

ጉዳይና የፀረ ሽብርተኝነቱ አዋጅ በዋናነት የሚገኙበት እንደሆነ ይታወሳል፡፡ 
 

የኃይማኖት ብዝኃነት የሚገልፀንን ያህል የአገራችን ኃይማኖቶች በሠላም አብሮ የመኖር 

ታሪካችንም የእኛና የአገራችን ታሪክ መሆኑን እነ ሰማያዊ ፓርቲም ሆኑ ዓለም የሚያውቀው 

ሀቅ ነው፡፡ ይህን ታሪክ የቀደሙት አባቶች ያወረሱን ታላቅ ተግባር እንደመሆኑ እንኳንስ 

መንግሥት ይቅርና ሰማያዊ ፓርቲን  ጨምሮ ማንኛውም ዜጋ ተንከባክቦ ለሚቀጥለው 

ትውልድ የማስተላለፍ ግዴታ እና አደራ ያለበት መሆኑም ይታወቃል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም 

የቀድሞ መንግሥታት በኃይማኖቶች ብዝኃነት አያያዝ ላይ የነበራቸው ጉድለትና በሂደትም 

የተዛባ ግንኙነት እንዲፈጠርና ይህንኑ ለራሳቸው እድሜ ማራዘሚያ እንደተጠቀሙበት ዛሬ 

ያለአግባብ የእምነት ነፃነታችን ተደፍሯል የሚሉትን ጨምሮ እነ ሰማያዊ ፓርቲም 

ያውቁታል፡፡ በህዝቦች የተራዘመ ትግልና መስዋዕትነት አድሎአዊና ፀረ ዴሞክራሲያዊ 

መንግሥታት ከተወገዱ በኋላ በምትኩ የህዝቦችን ብዝኃነት በተገቢው የሚያስተናግድ፣ 

ለኃይማኖቶች ብዝኃነትም እውቅናና ዋስትና የሚሰጥ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ ህገ መንግሥት ፀድቆ ተግባራዊ መደረጉም እሙን ነው፡፡ ህገ ህገመንግሥታችን 

በአገራችን ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተና ህዝቦች፣ በነፃነት፣ በእኩልነትና በአንድነት በጋራ 

የሚገነቧትን አዲሲቷን ኢትዮጵያ እውን ያደረገ መሆኑም ግልፅ ነው፡፡ 
 

ስለሆነም ይህንን ህገ መንግሥት መንከባከብ፣ መጠበቅ፣ ማክበርና ማስከበር ብሎም ለሚቀጥለው 

ትውልድ ሳይሸራረፍ ማስተላለፍ ከሁሉም የአገራችን የኅብረተሰብ ክፍሎች የሚጠበቅ የዜግነት 

ግዴታና አደራ መሆን ሲገባው ከላይ በተመለከተው አግባብ የተመለሰን ጥያቄ ያልተመለሰ 

በማስመሰል የፖለቲካ ግባቸውን የጥርጣሬና የተስፈኝነት ውዥንብር በማስፋፋት ማሳካት እነ 

ሰማያዊ ፓርቲ የመረጡት መንገድ ነው፡፡ 
 

ምንም እንኳን የኃይማትና የእምነት ጥያቄ በአግባቡ ተመልሶና የህገ መንግሥታዊ ዋስትና 

ተሰጥቶት ባለበት ሁኔታ እነ ሰማያዊ ፓርቲ ሌላ የአክራሪነት አጀንዳ ያላቸው ግለሰቦች 

በኃይማኖት ሽፋን ያደረጉትን የትርምስ እንቅስቃሴ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም 
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የኃይማኖትና የመንግሥትን መለያየት የሚደነግገው ህገ መንግሥታዊ አንቀፅ ‹‹በገዥው ፓርቲ 

ተደፍሯል›› ሲሉ በሠላማዊ ሠልፍ ስምያደረጉት የሽኩታ ሠልፍ የሚያመላክተን አንድ እውነት 

አለ፡፡ 

ይህም እውነት ገዥው ፓርቲ በእርግጥም ጥሰሃል የተባለውን ህገ መንግሥታዊ ድንጋጌ ተዳፍሮ 

ከሆነም ወይም በኃይማኖት ጉዳይ መንግሥት ጣልቃ ገብቶ ቢሆን እንኳ ሰማያዊ ፓርቲ ከላይ 

በተመለከተው አግባብ ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን የመጠበቅ ኃላፊነትና አደራ አለበትና ለምን 

ሆነ? ሲል መጠየቅና ህገ መንግሥቱን ለማስከበር መንቀሳቀስ ያለበት ቢሆንም፤ ሰማያዊ ፓርቲ 

ግን ያልተሳሳተውን ግን ‹‹ተሳስቷል(ጣልቃ ገብቷል) ባለው መንግሥት መንገድ ›› ራሱ 

ፓርቲና (ፖለቲካ) ኃይማኖትን ቀላቅሎ መጓዙ በመሠረቱ አጀንዳው ህገ መንግሥቱን 

የማስከበር ሳይሆን ለአቋራጭ ሥልጣን የተገኘውን ሁሉ ማራገብ መሆኑን ነው፡፡ ስለሆነም 

ከአክራሪነት ጋር ያደረገው ጋብቻ  ውሸትና ህገ ወጥ ነበርና በእውነትና በህግ አግባብ ሊፈርስ 

ችሏል፡፡ 
 

በመቀጠልም ደግሞ የአንድነት ውሉድ የሆነው ሠማያዊ ፓርቲ የአባቱ ልጅ ነውና በዓለም ላይ 

ያለውን የሽብርተኝነት አደጋና የቀጠናውን ተጋላጭነት መነሻ በመያዝ እንዲሁም በተግባር 

የተፈፀሙ የሽብርተኝነት ተግባሮችን መሠረት በማድረግ የወጣውን የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ 

ከአባቱ ቀምቶ ለማጣጣልና ‹‹የዚህ አዋጅ ሰለባ ነን›› ካሉ ፕሬሶች ጋር ጋብቻ ለመፈፀም ጊዜ 

አልወሰደበትም፡፡ 
 

ያም ሆኖ ይህም መንገድ ህገ ወጥ እና ውሸት ነበርና በእውነትና በህግ አግባብ መቆም 

የሚገባው ቦታ ላይ  ሲቆም ጋብቻውም በፍቺ ሊጠናቀቅ ግድ ብሏል፡፡  
 

አሁን ደግሞ ወደተነሳንበት አጀንዳ ከሚወስደን ጉዳይ ጋር ሦስተኛ ጋብቻውን የፈፀመው 

ሠማያዊ ፓርቲ ‹‹የኢትዮጵያ መሬት ለሱዳን ተሰጥቷል›› ሲል ቃል ኪዳኑን ፈፅሞ ‹‹በጎንደር 

ከተማ እልል ያለለት ሠልፍ አደረኩኝ›› አለ፡፡ ሰልፉ እልል ያለ ሆነም አልሆነ ጉዳያችን 

ባይሆንም ከሠልፉ አስቀድሞ ፓርቲው ጉዳዩን በተመለከተ ባዘጋጀው መድረክ የመርህ 

ይከበሩና የአንድነቱ ፍንካች ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደማርያም ለመድረኩ ታዳምያን 

አስቅድሞ በነበረው ሥርዓት ጉዳዩ ላይ ነበሩበትና የሰጡት ማብራሪያ የሠማያዊ ፓርቲ የሰለሰ 

ጋብቻ በፍቺ የሚጠናቀቅ እንደሆነ ከማመላከቱም በላይ የሠማያዊ ፓርቲን የወሪያ ባለውሸት 

መንገድ ቁልጭ አድርጎ አሳይቶ አልፏል፡፡ 
 

የኢትዮ ሱዳን ድንበር የማካለል ጉዳይ አዲስና ትኩስ አጀንዳ ሳይሆን በቀደሙት ሥርዓቶች 

የተጀመረና ያልተቋጨ መሆኑን በማብራሪያቸው ያነሱት ፕሮፌሰር መሥፍን እሳቸው 
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በነበሩበትና ጉዳዩን ሲከታተሉ በነበረበት የደርግ ሥርዓት ወቅት በሱዳን በኩል የህግ 

የፖለቲካና የታሪክ ሰዎች ለፒኢች ዲግሪ ማሟያቸው ሦስት ሱዳናውያን ምርምር ያደረጉ 

መሆናቸውን ገልፀው በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ አንድ ሰው እሳቸውም በፕሮፌሰሩ 

ምሁርነታቸው የተሰመረላቸው ዶክተር አብዱልመጅድ ሁሴን ለዲግሪ ማሟያ ፅሁፋቸው 

ምርምር እንደሰሩ ገልፀዋል፡፡ 
 

ድንበር የማካለል ጉዳይ በቢሮ  ቁጭ ብሎ የሚሰራ ሳይሆን በሁለቱም ወገን በኩል በቦታው 

ላይ ተወካዮች ተገኝተው ነጥብ በነጥብ ችካል እየቸከሉና ግንብ እየገነቡ የሚሰሩት 

የባለሙያዎችን ተሳትፎ የሚጠይቅ፣ የሚቀመጡት ነጥቦችም በየት፣ በየት በኩል እንደሚገናኙ 

ጭምር ተሰልቶ በጥንቃቄ የሚሰራ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ 
 

በፕሮፌሰሩ በኩል እንደተነገረው ሊያውም ድንቅ በሚባልለት በዚህ የቴክኖሎጂ ዘመን 

የማካለል ሥራው ለምን አልተጠናቀቀም? የሚል ካልሆነ በስተቀር በሁለቱም መንግሥታት 

በኩል የተሰጠ አንዳች ነገር በሌለበት ሁኔታ ድንበር ወዲያ ሄዷል፣ ወዲህም መጥቷል ማለት 

የማይቻል ነው፡፡ 
 

የተለየ አጀንዳ ያላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች የሚያነሷቸውን መሠረተ ቢስ ወሬዎች እያነሱ 

ሥራ መፍታት ተገቢ እንዳልሆነ ‹‹የኢትዮ ሱዳን ድንበር ማካለልን በተመለከተ መንግሥት 

ለምን ዝምታን መረጠ?›› በሚል ጦማሪው ዳንኤል ብርሃኔ ላነሳው ጥያቄ የመንግሥት 

ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዩች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን እንዲህ መልሰዋል፡፡ 
 

የሱዳን የድንበር ኮሚሽን ከኢህአዴግ በፊትም ከሚኒሊክ ጀምሮ የነበረ እና ሰዎቹ ካልሆኑ 

በስተቀር ተቋሙ አሁንም እንዳለ በመግለፅ አሁንም እየተሰራ ያለው ድሮ የተጀመረው 

የማካለል ሂደቱ የማጠናቀቂያ ሥራ ነው ብለዋል፡፡ ከፊል እሣት በመፈለግ ማራገብ የለመዱ 

ኃይሎች ህዝቡን ለማደናበር ቢሹም በድንበር ጉዳይ ላይ ይኼ ወዲያ፤ ያኛው ወዲህ በሚል 

የተወሰነና የተጠናቀቀ ነገር የለም በማለት ከፕሮፌር መሥፍን ተመሣሣይ የሆነ ማብራሪያና 

የመንግሥትን አቋም ሰጥተዋል፡፡ 
 

ከዚህ ተነስተንና በወሪያ ባለውሸታሙ አሽከርካሪ መንገድ የፋክቱን ቁጩ ጋዜጠኛ ስንመዝነው 

የውሸት መአቱን ማግኘት እንችላለን፡፡ 
 

የመርህ ይከበሩና ለወትሮው ገዥ ሥርዓቱን ቀርቶ ህገ መንግሥቱን ህገ አራዊት በማለት 

የሚታወቁትን ፕሮፌሰር መሥፍን ማብራሪያ ለወትሮው ‹‹ፕሮፍ›› ሲል እያቆላመጠ 

የተነፈሷትን ሁሉ በመፅሄቷ የፊት ገፅ የምታስነብበን ፋክትና አለቃዋ የኢትዮ-ሱዳን ድንበር 
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ማካለልን በተመለከተ ‹‹ፕሮፍ›› የሰጡት ማብራሪያ ከእርሱና ከፅንፈኞች ጋር የተደረገውን 

ጋብቻ በፍቺ እንዲጠናቀቅ ገፊ ምክንያት መሆኑን በመገንዘብ እና ‹‹ወሪያ ባለውሸት›› መባል 

እንደሚያንሰው በመገንዘብ ለህትመት ሳያበቃው ቢቀርም እድሜ ለአውራምባ ታይምስ ድረ ገፅ 

‹‹ቁጩውን ጋዜጠኛ›› ‹‹ወሪያ ባለውሸት›› ከመባል አልታደገችውም፡፡ 
 

ስለሆነም የሌለን ነገር እንዳለ፣ ያልተባለን ተባለ፤ ያልታሰበን ታሰበና ያልተሰራን ተሰራ፣ 

ያልተወሰነውን ተወሰነ፤ በማለት የፕሬስ ነፃነትን ተጠግቶ ማውራት ‹‹ወሪያ ባለውሸት›› አሰኝቶ 

መዘለል ያለበት ብቻ አይመስለኝም፡፡ ይልቁንም ጉዳዩ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነውና ሉዓላዊነትን 

ያለአግባብና በውሸት ላይ ተመስርቶ በመሸራረፍ ህዝብን ማደናበርና ለማሸፈት ማነሳሳት 

ከወንጀልም በላይ ብሔራዊ ወንጀል እንደሆነ በመገንዘብ ህዝቡ ብቻ ሳይሆን የሚመለከታቸው 

ህጋዊ አካላት ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ማስከበር እንደሚጠበቅባቸው በመጠቆም ከወሪያ 

ባለውሸታሙ ጋር ያለኝን ቆይታ አበቃለሁ፡፡ 

 


